Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného dne
20.4. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kruh.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Ivana Horáčková Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jindřich Vancl, Jiří Sedláček
10 občanů, 1 host
Zasedání bylo: zahájeno v 18,00
ukončeno v 20,55

hodin
hodin

zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal všechny přítomné, omluvil Ondřeje Šíra,
který je na služební cestě v zahraničí, dále omluvil Ladislava Pršalu, který nemohl přijít
z rodinných důvodů a konstatoval, že i tak je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné
zapisovatelem určen: Jaromír Buchar
ověřovateli zápisu navrženi: Štěpán Dejmek a Jindřich Vancl
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Program zasedání
1/ Seznámení s programem zasedání
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Projednání návrhu Rozpočtového opatření č. 1/2016
4/ Projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018
5/ Informace k návrhu změny místa vlakové zastávky v Roztokách u Jilemnice
6/ Informacemi o návrhu přestavby sokolovny
7/ Informace k soutěži Vesnice roku Libereckého kraje 2016
8/ Diskuse
9/ Závěr
1/ Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval k případnému doplnění.

Sám navrhl doplnit program o schválení změny č. 2 Územního plánu Kruh. Další návrhy už
nebyly a o doplněném programu bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
2/ Kontrolu plnění usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12.2.2016 provedl starosta
obce. Finanční dary spolkům byly poskytnuty, stejně tak i příspěvek Mateřské škole Kruh.
3 žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji byly
podány, stejně tak i žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. Žádost o dotaci

z programu Podpora přírody a krajiny podána nebyla, ošetření stromů v majetku obce bude
plně kryto z odměny za zelenou stuhu. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce byla
také podána. OZV 1/2016, kterou se stanovuje požární řád obce byl po schválení
zastupitelstvem na Veřejném zasedání na 15 dnů vyvěšen na úřední desce obce Kruh, nikdo
nevznesl žádnou námitku ani připomínku
3) Zastupitelstvu byla předloženo návrh Rozpočtového opatření 1/2016, ve kterém je na
položce příjmů z hlavních částek dotace na veřejně prospěšné práce a na položce výdajů
náklady na opravu hasičského auta a DPH. Příjmy 54.090,- Kč, Výdaje 281.090,- Kč,
Financování – 227.000,- Kč. O navrženém opatření bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
4) Zastupitelstvu byl předložen návrh Rozpočtového výhledu do konce volebního období,
tedy na roky 2017 a 2018. Byly v něm představeny přibližné plány investic na uvedené
roky. Výhled není závazný, investice se můžou průběžně měnit. Proto nebylo k návrhu
žádných připomínek a bylo o něm hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) Zastupitelstvo a přítomní občané byli seznámeni s plánovanou změnou místa vlakové
zastávky v Roztokách u Jilemnice. Na dnešním zasedání byl pozván ing. Pavel
Blažek ze společnosti KORID LK aby poskytl informace o tom, jak se společnost vážně
zabývá myšlenkou restrukturalizace tratě Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a v jejím rámci
uvažované změně místa vlakové zastávky v Roztokách u Jilemnice. Zástupce Koridu
vysvětlil přítomným záměr a potom dostali prostor pro otázky přítomní zastupitelé a
občané. Většina otázek vycházela z praxe a podmínek, které se můžou v prostoru
vyskytnout. Starosta předložil Koridu předem možné dotazy (viz. příloha), na které ing.
Mládek v seznámení odpovídal. Nedokázal však obhájit složité parkování v místě
(dopravní bezpečnost) a návaznost na autobusy bude také nutné ještě řešit.

6) Starosta seznámil přítomné o návrhu na přestavbu místní sokolovny (příloha).
S rekonstrukcí se uvažuje z důvodu co nejdelšího zachování použití budovy její
rekonstrukcí. Přestavba bude určitě finančně náročná ale na druhou stranu zase levnější,
než budovu rozbourat a postavit novou. Od místního Sokola se objekt převzal s tím, že ji
dáme popořádku. Přítomní byli seznámeni s projektem a dotačními možnostmi.
Zastupitelům byly předloženy veškeré dostupné informace k uznatelným nákladům i
k dotačním možnostem a také k tomu, že si budeme muset vzít úvěr. Starosta upozornil
zastupitele, že pokud od navrženého projektu odstoupíme, tak bude muset obec zaplatit
nemalé náklady na projekční práce. Podle něj se jedná o pravděpodobně poslední šanci
pořádnou rekonstrukci provést, potom už na ni nemusí být prostředky. Potom dal
přítomným prostor na vyjádření. Štěpán Dejmek vidí velký problém v nutné obslužnosti
navrženého topného systému. Starosta prověří, proč ne elektrokotel, co tomu brání.
Jaromír Buchar, Petr Albrecht st.a starosta vidí problém v izolaci sklepa pod šatnou v kině,

je tam vlhko a nikdy se podle nich nepovede zajistit sucho pro případné uskladnění paliva
(pelet). V případě, že se bude topit peletami, navrhnou postavit nový sklad blízko kotelny.
V tom nám nemůže nikdo bránit, jsou to stejně neuznatelné náklady. Petr Albrecht měl
výhrady k zateplení střechy nad kinem, upozornil na úniky tepla v krajích střechy. Štěpán
Dejmek navrhl revizi energetického auditu pro kontrolu navrženého topného systému.
Starosta prověří všechny poznatky a požadavky z dnešního jednání a co v nejkratší době o
výsledku bude informovat zastupitele. Pokud bude ještě čas, tak musí zastupitelstvo
schválit návrh realizace a zároveň žádost o úvěr. Do usnesení bude tento bod zanesen
jako informace k rekonstrukci sokolovny.
7) Informace pro přítomné. Minulý týden byla podána přihláška do soutěže Vesnice roku
Libereckého kraje 2016. Teď už bude potřeba „jenom“ vyladit vše, co k tomu je potřeba,
jako poslat přihlášku v listinné podobě a pokusit se získat zase nějaké ocenění.
8) Zastupitelům byla předložena ke schválení zadání Změny č.2 Územního plánu Kruh.
Zastupitelé se seznámili s dokumentací Změny č. 2 Územního plánu Kruh, s jejím
odůvodněním, s doklady o jejím pořízení a posoudili, zda není v rozporu s politikou
územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Výsledkem posouzení je, že nebyly shledány
důvody, které by bránily schválení jejího vydání.

(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Horáčková, Dejmek, Buchar, Vancl, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuse:
starosta
- nejbližší akce v obci: 22.4. cestovatelská beseda s obrázky v obecním hostinci
s Ivanem Brezinou, tentokrát Vietnam a Kambodža.30.4. čarodějný večer a
lampionový průvod pro děti
- protože je někdy problém dát celé zastupitelstvo dohromady, tak navrhl termíny do
konce roku. Zasedání bude v uvedený týden buď v pondělí nebo pátek v 21.týdnu,
27.týdnu, 34.týdnu, 38.týdnu, 42. a 47.týdnu. V případě něčeho neočekávaného může
mimořádná změna samozřejmě kdykoliv nastat. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
- Otázka na přítomné, co by řekli tzv. „mlatové“ cestě přes park. Obava z možnosti
„velké vody“ a tedy vyplavení materiálu
- Zájem o muzikál projevili doposud jenom dvě rodiny, pokud se nikdo další nepřihlásí,
tak objednávat nebudeme
J. Lux
- prověřit možnost omezení provozu na komunikaci od Podzimků k rybníku
starosta - zjistíme možnosti a obec zajistí ve spolupráci s odborem dopravy značení i
omezení vjezdu pro dopravní prostředky. V areále je v současnosti hodně malých dětí
R.Kužel
- dotaz, kdo platil opravu obecní cesty k Vališkovým.
starosta - Vališkovi

